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құттықтау

жаңа жыл құтты болсын!

Құрметті аудан тұрғындары!

Енді санаулы сәттерден кейін жаңа 2023 
жылға қадам басқалы тұрмыз. Сіздерді тамаша 
мереке – табалдырығымызды аттағалы тұрған 
жаңы жылмен шын жүректен құттықтаймын!

Тарих қойнауына енгелі тұрған өткен жыл 
еліміз үшін, аймағымыз үшін, күрделі жыл 
болғанымен  жарқын істерге, жетістіктер мен 
жеңістерге толы жыл болды деп айта аламыз. 
Үлкен саяси науқан – Қазақстан Республикасы 
Президентінің сайлауын өткіздік. Еліміз 
дамудың жаңа кезеңіне қадам басты.  

Өткен жылдар белесінде еліміздің 
экономикасы қарыштап дамыды. Халықтың әл-
ауқаты еселеп өсті. Қазір Қазақстан – әлемдік 
аренада лайықты орынға ие және әлемде жүріп 
жатқан үдерістердің толыққанды қатысушысы. 

Біздің жеткен жетістіктеріміз, жасалған 
жарқын істер – Қазақстан халықтарының 
бірлігі мен жасампаздығының жемісі. Біздің 
ең басты байлығымыз – бірлік. Біз ежелден 
ерлікті бағалап, елдікті ардақтаған, байыпты 
қалпы мен салихалы салтын сақтаған жоралы 
жұртпыз. Татулық пен тұрақтылық арқылы 
биік белестерді бағындырдық. Ырысты 
ынтымағымыз жарасты болса, ұлағатты ұлт 
ретінде мәңгі жасаймыз. 

Біз жаңа жылға ізгі үмітпен, ерекше пейілмен, 
жақсы ниетпен қадам басамыз. Жаңа жыл – 
адамзат баласы үшін  өткенді зерделеп, алдағы 
күндерді межелейтін маңызды мереке. Алда 
ауқымды жоспарларымыз бар. Жұмылған 
жұдырықтай бірлікпен алдағы асулардан да 
өтеміз.  

Дана халқымыз «Отан отбасынан 
басталады» деп бекер айтпаған. Жаңа жыл 
әрбіріңіздің шаңырақтарыңызға шаттық 
сыйласын. Жаңа жыл еліміздегі барша 
халықтың сүйікті Отаны, ортақ үйі Қазақ еліне 
жақсылығы мен игілігін, мол ризық-несібесін  
ала келсін. 

Мерекелеріңіз құтты болсын!

Асқарбек ЕсжАнов,
жалағаш ауданының әкімі

Кеше Қ.Қазантаев атындағы аудан-
дық мәдениет үйінде аудан әкімі 
Асқарбек Есжановтың қатысуымен жыл 
қорытындысының салтанатты шарасы 
өтті. Шарада алдымен экран арқылы ауда-
нымыздағы жыл бойы атқарылған жос-
парлы жұмыстар мен жүзеге асырылған 
жо балар және соның нәтижелі жетістіктері 
көрсетілді. 

Атап айтсақ, ауданымызда ауылдарды 
дамыту жұмыстары қолға алынды. Ауыл-
дардың инфрақұрылымы дамып, өндіріс 
орындары ашылды. Сонымен бірге көр-
кейту-көгалдандыру және абаттандыру 
жұмыстары үздіксіз жүргізілді. Соның ішінде 
ауылдардың ішкі көшелері асфальтталып 
және орташа жөндеуден өткізілгенін, 
электр жарықтары орнатылғанын 
айырықша атап өтуге тиіспіз. Атқарылған 
жұмыстар негізінен әлеуметтік саланы 
дамытуға, әлеуметтік міндеттемелерді 

уақытылы орындауға, шағын және орта 
кәсіпкерлікті жандандыруға, жаңа жұмыс 
орындарын ашуға, аудан экономикасын 
әртараптандыруға бағытталды. Биыл егін 
науқаны диқандар үшін де, халық үшін де 
жемісті болды. Шаруашылықтар жаздай 
күтіп, баптаған дәнін ысырап қылмай 
қамбасына жинап алды. Сонымен бірге 
ауданда кәсіпкерлік саласы да қарқынды 
дамып келеді. Сауда орталықтары және 
басқа да кәсіпкерлік нысандардың қатары 
көбеюде. Мемлекеттің кәсіпкерлікті қол-
дауының нәтижесінде жасалып жатқан 
бұл игіліктердің барлығы халыққа қызмет 
көрсетіп, жұмыссыздық көрсеткішін 
төмендететіні сөзсіз. Биыл «Балалар 
жылы» болып бекітілді. Атаулы жылға 
байланысты республика бойынша түрлі 
шаралар өтіп, игі істер жасалды. Мұндай 
жұмыстар ауданымызда да атқарылды. 
Кент орталығынан ойын алаңдары мен 

тренажер және стритбол алаңы салынды. 
Бұл – «Бар жақсылық – балаларға» деген 
ұранды істің жаңғырығы. Бүгінде халықтың 
басты мәселесі – тұрғын үй. Осы мақсатта 
тұрғындарды инженерлік инфрақұрылымы 
дайын жер телімімен қамтамасыз ету 
үшін «Ақтерек» учаскесінде 170 гектар 
аумаққа инженерлік-коммуникациялық ин-
фра құрылым желілері жүргізілуде. Таяу 
жылда Жалағаш кентінің батысы «Ақ-
терек» тынығу лагеріне дейінгі аймақ 
жасыл желекке оранады. Ауданда құрылыс 
саласының бойына да қан жүгірді. Кенттегі 
көппәтерлі тұрғын үйлер күрделі жөндеуден 
өтті. Сонымен бірге кент пен ауылдық 
округтердегі 16 көшеге күрделі жөндеу 
жүргізілсе, 2 көшеге орташа жөндеу 
жұмыстары жасалды. Аудан орталығынан 
жаңа заманға лайық құрылыс жобасымен 
салынған 200 орындық Оқушылар үйі мен 
50 орындық өнер мектебі және Таң ауылдық 

округінде бой көтерген жаңа емхана 
пайдалануға берілді.

Салтанатты шараны ашқан аудан 
басшысы жалағаштықтарды Жаңа жыл 
мерекесімен құттықтап, жылы лебізін 
білдірді.  

– Жалпы қазірде жер шарының тұр-
ғындары жеті миллиардтан асты. Әлемде 
256 ұлт бар, 252 ел бар, 195 мемлекет 
бар. Жерді мекен ететін осынша елдің, 
мемлекеттің бір ғана ортақ мерекесі бар. 
Ол – Жаңа жыл мерекесі. Сондықтан 
бұл мерекенің біз үшін де мән-маңызы 
ерекше. Өткенімізге шүкіршілік қылып, 
келешегімізден үміт күтіп отыратын 
халықпыз. Әр жаңа жылдың қарсаңында 
арман-мақсаттарымыз ұлғайып, тілекте-
ріміздің жаңарып отыратыны да сондықтан. 
Бірақ көпшіліктің ең басты тілегі – әлемнің 
тыныштығы, елдің амандығы, халықтың 
бірлігі. 

Өздеріңіз білесіздер, биылғы Барыс 
жылының басы қазақ халқы үшін жайсыздау 
басталды. Әрине қоғам болған соң мұндай 
оқиғалар болып тұрады. Жылдан-жылға 
әлем елдері де тынышсыздана бастады. 
Алайда қаңтар оқиғасынан соң еліміз 
жаңару жолына түсті. Бұл бағытта Мемлекет 
басшысы елімізді жарқын келешекке 
бастайтын жаңа шешімдер қабылдап, 
жаңа жобалар түзді және оны халыққа 
жариялады. 

Кездесуде аудан әкімі Асқарбек Есжанов 
Мұрат Бақтиярұлының қызмет жолына 
тоқталып, елге еткен еңбегін дәріптеді. 

Өз кезегінде бүкіл саналы ғұмырын ұрпақ 
тәрбиесіне арнаған, қазақ халқының, Сыр 
елінің игілігі үшін толайым істер атқарған 
қоғам қайраткері тереңнен толғап, ел 
болашағының тағдыршешті мәселелеріне 
тоқталды. 

Еліміздің беделді оқу орындарының 
бірі С.М.Киров атындағы қазақ 
мемлекеттік университетінің тарих 
факультетін, сонымен бірге Мәскеу 
бизнес және ақпараттық технологиялар 
халықаралық университетінің қаржы 
және несие факультетін, сондай-ақ қазақ 

мемлекеттік заң академиясын бітірген, 
саясаттану ғылымының профессоры 
Мұрат Бақтиярұлының өмірі мен қызметі 
мемлекеттік-саяси қызметте жүрген, 
елге еңбек етемін деген азаматтарға 
үлгі, өнеге. Расында өзінің еңбек жолын 
қатардағы мұғалімдіктен бастап, мемлекет 
және қоғам қайраткері дәрежесіне дейін 
көтерілді, кеудесіне жиған білімі мен өмірлік 
тәжірибесін мемлекеттің дамуы жолына 
жұмсады. Елге адал қызмет етіп, халықтың 
қалаулысына айналу көп азаматтың 
пешенесіне жазыла бермейтінін ескерсек, 
бұл орайда Мұрат Бақтиярұлының жұлдызы 
жоғары. 

Қазақтың тілін, ділін құрметтеп, қорғап, 

ұлттық құндылықтарымыздың бағасын 
арттырып, тынбай насихаттап жүретін 
қайраткердің өзінің депутаттық мерзімінде 
биік мінберден талай-талай аса маңызды 
сауалдармен шыққанын және оң шешілуіне 
ықпал жасағанын ел біледі. Әсіресе 
сенатордың Қазақстандағы «үштілділікке» 
қарсы жаны шырқырап дабыл көтеруі 
ерлікпен тең. 

– Әр адамның мойынында перзенттік 
парызы болады және ол ерте ме, кеш пе 
орындалғаны дұрыс. Мен үшін ең үлкен 
абырой мен марапат – халықтың берген 
алғысы мен бағасы, менің өмірімдегі ең 
маңызды, қымбат сәттерім – халыққа 
қызмет еткен кезеңдерім, мен үшін ең үлкен 

Қайраткер құрмет төрінде
жыл соңында 

ауданымызға Қазақстан 
Республикасы Парламенті 
сенатының депутаты, 
қоғам қайраткері 
Мұрат Бақтиярұлы 
іс-сапармен келді. 
Аудандық мәслихаттың 
мәжіліс залында өткен 
басқосуға аудандық 
мәслихат хатшысы Гүлзат 
Құрманбаева және мәслихат 
депутаттары, аудандық 
алқабилер кеңесінің 
төрағасы Кенжеғара 
сүлейменов, жалағаш 
кенті ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Қожатай Құлмахан 
қатысты.

де қадірлі міндет – сол халыққа қызмет 
ету. Мәңгілік ештеңе жоқ, бәрі өз ретімен, 
жөнімен болуы тиіс. Мен осы елдің төл 
перзенті ретінде қолымнан келгенше, 
мүмкіндігімше халыққа қызмет еттім деп 
ойлаймын. Тұлпардың тұяғын тай басады. 
Соңымыздан еріп келе жатқан халықшыл 
мықты азаматтар бар, енді сол жігіттер 
елге қызмет етуі керек. Қызметке келу бар 
да, кету бар. Тек абыроймен жұмыс істеп, 
артыңда жарқын іс қалдырғаның абзал. Осы 
үрдіс бүгінгі мемлекеттік қызметкерлердің 
арасында қалыптасуы керек деп ойлаймын. 
Елге қызмет жасаймын деген азаматтарды, 
әсіресе жалынды жастарды қолдауымыз 
қажет. Менің әрдайым қолдаушыларым 
болған сіздерге алғысым шексіз, аман 
болыңыздар, еліміз аман болсын, – деді 
Мұрат Бақтиярұлы.

Кездесу барысында аудандық алқа-
билер кеңесінің төрағасы Кенжеғара Сүлей-
менов Мұрат Бақтиярұлының ел алдындағы 
еңбегін жоғары бағалап, алдағы уақытта 
Сыр бойының ардақты азаматы, білікті 
қайраткер ретінде аймақтың қоғамдық 
өміріне белсене араласып, Сыр бойының 
ардақты елағасына айналатынына сенім 
білдірді. 

Кездесу соңында Сенат депутаты ау-
дан дық мәслихат депутаттарына, барша 
қатысушыларға «Аманат», «Сена тор 
жазбалары», «Құндылықнама», «Ел дің жо-
ғын жоқтадық, Сырдың мұңын мұңда дық» 
атты кітаптар топтамасын сыйға тартты. 

Жиынды қорытындылаған аудан 
әкімі Асқарбек Темірбекұлы Мұрат 
Бақтиярұлының алдағы уақытта да ел 
үшін қызмет ете беретініне сенім білдіріп, 
алғысын жеткізді және халқымыздың жөн-
жоралғысымен иығына шапан жауып, 
құрмет көрсетті. 

                                                                                                           Қ.АХЕТов

Өткен жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп
Иә, жылдарды үміт жалғайды. Үміт – өмір. Тіршілік те үміттен тұрады. Біздің өткенімізге салауат айтып, 

келер күннен, келер жылдан үміт күтетініміз сол. Тағы бір жылды қорытындылап, тарих қойнауына шығарып 
салдық. Барыс жылы еліміз үшін ауыр басталды. Бірақ тәуелсіздігімізге қатер төнген сол сындарлы сәтте 
Мемлекет басшысы дұрыс шешім қабылдады және халықты бірлікке ұйысуға шақырды. соның нәтижесінде 
басты құндылығымызды сақтап қалдық. осы оқиғадан соң Президент Қасым-жомарт Тоқаев жаңа, әділетті 
Қазақстан құруға қадам басты. Бұл халықтың санасына үлкен сілкініс жасады. жаңа Қазақстанның алдында 
үлкен мақсат-міндеттер тұр және ол тек Мемлекет басшысының жауапкершілігіне жүктелмеген, барша 
қазақстандықтар бірлесе атқаратын міндет. жұмыла көтерген жүк жеңіл. Ендеше, біз жаңа жылдың есігінен 
енгенде жаңа Қазақстанға кіргендей сезінуіміз үшін, өзіміздің сана-болмысымызды жаңартуға, өзгертуге 
тиіспіз. 

Апта ортасында ауданымызда Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенаты депутаттығына үміткер болып тіркелген 
азаматтар аудандық мәслихат депутаттарымен кездесті. 
Кездесуге Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 
депутаттығына үміткерлер – Қызылорда облысының мәдениет 
және спорт басқармасының басшысы Руслан Рүстемов және 
оның сенімді өкілі Биғали Қаюпов, сонымен бірге «Қазсушар» 
ШЖҚ РМК Қызылорда филиалының «Қызылордасушар» 
мекемесінің басшысы Жорабек Нұрымбетов, Қызылорда 
қаласының әкімі Асылбек Шәменовтің сенімді өкілі Димаш 
Кенжалиев қатысты. 

Бұл үміткер үш азаматтың да ел үшін атқарған жұмысы 
халықтың көз алдында. Аудан, қала басқарған, одан бөлек 
облыстық басқармаларға басшылық жасап, жауапты 
қызметтер атқарған. Яғни төменнен жоғары қарай бірнеше 
қызмет сатыларынан сүрінбей өткен, білімі де, біліктілігі де, 
қабілеті де, тәжірибесі де жетік, саяси, рухани тұрғыдан әбден 
толысқан азаматтар. 

Жиынға аудандық мәслихат хатшысы Гүлзат Құрманбаева, 
аудандық мәслихат депутаттары, аудандық алқабилер 
кеңесінің төрағасы Кенжеғара Сүлейменов, Жалағаш кенті 
ардагерлер кеңесінің төрағасы Қожатай Құлмахан және БАҚ 
өкілдері қатысты. 

Кездесуді аудан әкімі Асқарбек Есжанов ашты. Аудан 
басшысы қонақтардың қадамына сәттілік тілеп, қазіргі 
аудандағы, аймақтағы еліміздегі жағдайларға біршама шолу 
жасап, атқарылған және атқарылуы тиіс алда тұрған өзекті 
мәселелерге тоқталды. Одан соң сөз кезегін үміткерлерге 
берілді. 

Мінберге шыққан Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының депутаттығына үміткер Асылбек Шәменовтің 
сенімді өкілі Димаш Кенжалиев  және Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының депутаттығына үміткерлер Жорабек 
Нұрымбетов пен Руслан Рүстемов өз бағдарламаларымен 
таныстырып, соның негізінде туындайтын міндеттерін тарқатты. 
Үш үміткер де алдымен халықтың әлеуметтік ахуалын 
жақсартуға, ауылдарды дамытуға, ауыл шаруашылығын 
нығайтуға, экономиканы арттыруға, халықтың әлеуметтік 
осал топтарын қолдауды күшейтуге, білім, медицина, спорт, 
мәдениет салаларына деген қамқорлықты еселеуге, бағаны 
тұрақтандыруға, мемлекеттің жастар мәселесіне көңіл 
аударуына, халықты тұрғын үймен қамтамасыз етуге, аймаққа 
қажетті өндіріс орындарының салынуына және аяқ су мәселесін 
реттеуге мейлінше күш салып, оң шешілуіне, орындалуына 
атсалысатынын жеткізді. 

Өз кезегінде Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының депутаттығына үміткер Руслан Рүстемовтің сенімді 
өкілі Биғали Қаюпов үміткерлердің барлығының да облысқа 
танымал білікті азаматтар екеніне тоқталып, елдің бірлігіне, 
ел азаматтарының халыққа жасап жатқан қызметтеріне 
көңілі толатынын жеткізді. Кездесуді Асқарбек Темірбекұлы 
қорытындылап, алдағы саяси додаға кіргелі тұрған үміткерлерге 
сәттілік тіледі.

Қуат АХЕТов

ХАЛЫҚ ТАҢДАУЫ — 
ЕЛ КЕЛЕШЕГІНЕ КЕПІЛ

Алда тағы да саяси науқан күтіп тұр. 2023 
жылдың 14 қаңтарында ел тұрғындары Қазақстан 
Республикасы Парламенті сенатының депутаттарын 
сайлайды. Халыққа адал қызмет етемін, елімнің 
болашағы үшін алтын уақытымды аямаймын 
дейтін азаматқа халық сенеді және оларды қашанда 
қолдайды.
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Краснодар өлкесі кеңестік  ауыл ша-
руашылығының озат тәжірибесі мен 
ғылыми жаңалықтарының көш бас-
тау шысы болғанын бүгінгі аға ұрпақ 
жақсы біледі. Күріш ғылыми-зерттеу 
институты да осында орналасқан. Курс 
тыңдаушыларына жақсы жағдай жасал-
ған, екі адамға бір бөлме, арзандатылған 
тамақ, бос уақытта Солтүстік Кавказ, 
Қара теңіз жағалауына саяхат жасау, 
та рихи орындармен та нысу қарас ты рыл-
ған. Курста Одақтың барлық өлке сінен 60 
тыңдаушы екі топқа бөлініп оқуымызды 
жалғастырдық. 

Аты одаққа танымал Кеңес одағының 
батыры, партизан, Социалистік Еңбек Ері 
А.И.Майстренко басқаратын «Красно-
армейский» күріш шаруашылығының 
басшыларымен, өзімен кездесіп, тәжі-
ри бе алмасуымыз естен кетпес сәттер 
болды. Тыңдаушылардың арасын да 
Краснодар өлкесіне қарайтын Адыгей 
автономиялық облысының Теучежский 
ауданынан адыгейдің Ахмед  Бызуба, 
орысша аты Алексей Бызуев деген жігіті 
болды. Жігіт ағасы болып қалған ол өз 
кеңшарында бөлімше меңгерушісі болып 
қызмет атқарады екен. Тау халқына 
тән қияқ мұртты, ірі денелі Ахмедпен 
жақындасып, етене араласып кеттік.

Жоғары білімді, ауыл шаруашы-
лы ғының маманы, өндіріс басшысы 
Әлекең жан-жақты, білімді азамат 
екен. Қазақстан, қазақтар туралы, 
өмір салтын, әдет-ғұрпын, облыстың 
жағдайын, ауыл шаруашылығын, 
оның ішінде күріш шаруашылығының 
жағдайын сұраумен болатын. Мен де 
білгенімше жауап беремін. Сондағы 
айтқаны әлі есімде: – «Сендер, қазақтар 
– ұлт болып қалыптасқан өз елдерің, 
өздеріңнің жерлерің, әдет-ғұрыптарың, 
салт-дәстүрлерің, өшпес тарихтарың бар 

халықсыңдар. Сондай елді басқарып 
отырған әлем таныған Д.А.Қонаевтай 
басшыларың бар», – деп өз елінің, 
ұлтының жағдайын айтып мұңайған еді. 

Азаматтың жанына бататыны, басқа 
да тау халықтары сияқты бодандыққа 
қар сы ата-бабаларынан бері күресіп 
келеді. Отаршылдықтың кесірінен дінін 
жоғалтқан, орыстандырылған. Кеңестік 
дәуірде де өлкелік басқарудан шығып, 
автономиялық республика болуға 
талпынған. Бірақ оған жол берілмегенін, 
аты-жөні орыстанып кеткенін, тілінің 
жоғалып бара жатқанын айтып 
қиналатын.

Ескі таныстай болған Әлекең жаңа 
1980 жылды қарсы алуға үйіне қонаққа 
шақырды.  Желтоқсан айының соңғы 
күні жеке көлігімен келіп, алып кетті. 
Күріш кеңшарының басшылары тұратын 
орталық бөлімше аудан орталығында 
орналасқан екен. Аудан орталығы 
қала тәріздес салынған. Кеңшардың 
басшылары мен бас мамандарының 
үйлері коттедж, ыстық, суық су кіргізілген. 
Аулалары қыс болса да, көкорай 
шалғын. Қылқанжапырақты ағаштар, 
қысқаша айтқанда жұмақ дерсің. 
Халқы да мәдениетті, үнемшіл, бекерге 
ақша шашпайды екен. Әр үй жыл бойы 
пайдалануға, сатуға бір тоннаға жуық 
жүзім шарабын, көкөніс тағамдарын 
дайындап алатын болған. 

Кешке досымның қалада тұратын 
балалары, туыстары, көршілері жи-
налды. Шамасы, қонақ келеді дегенді 
естіген болу керек. Мені Қазақстаннан, 
курста бірге оқитын жолдасым деп 
таныстырды. Дастархандағы тағамдар 
өздерінің еккен-терген өнімдерінен 
дайындалған, шамасы, Жаңа жыл 
кешінің мәзірі үшін болу керек, бір шиша 
орыс арағы мен бір шампан, қолдан 

жасалған жүзім шарабы қойылыпты. 
Қандай үнемшіл халық десеңізші?!

Көңілді отырыста кеңшарда бас 
инженер болып істейтін Сүлеймен 
көршісіне: – Өзің сыйлы қонақ 
шақырасың, дастарқаның жұпыны. Ал 
қазақ халқы қонақжай, өзі аш отырса 
да, асын қонағына береді дегенді естуші 
едім. Бөлімше меңгерушісің, мұның 
достым, жарамайды. Қонақ Жаңа 
жылды біздің үйден тау халқынша қарсы 
алады. Қазір барлығың да біздің  үйге 
барасыңдар, – деп әңгімені қыздыра 
түсті.

Бас инженердің әйелі сатушы болып 
жұмыс істейді екен, дастархан жақсы 
дайындалған, үстел толы дүкеннің 
шишалары. Көңілді отырыс өтіп жатты. 
Түнгі он екі, Жаңа жыл құрметіне 
шампанның ашылуы мұң екен, даладан 
тарсылдаған мылтық дауысы, соғыс 
басталып кеткендей  атыс естілді. Бұрын 
мұндайды естіп-көрмеген соң мас болған 
бұзақылар ма деген ыңғайсыздықпен 
үй иесіне қарадым. Олар мәз болып 
рахаттана күліп, орындарынан тұрып, 
қол шапалақтап сусынын көтерді. Осы 
кезде иығына қосауыз мылтығы, черкес 
шапаны, басында тау халықтарының 
бөркін киген үш жігіт кіріп келді. Қызулау. 
Алдымен ұзын бойлы, мұртты, адыгей 
жігіт келген бойда: – Қайда менің 
жерлесім, қайда менің қазағым, – деп 
ентелеп, төрде отырған мені құшақтай 
бастады. Краснодар қаласындағы ауыл 
шаруашылық техникумын бітіргеннен 
кейін Талдықорған облысының Ақсу 
кеңшарында механик болып екі 
жыл жұмыс істеп, біздің елдің салт-
дәстүрін жақсы білетін азамат екен. 
Оны жерлестері де «қазақ» дейді. Өзі 
де «қазақпын» дейді екен. Жерлесім 
білгенінше қазақтың салт-дәстүрін, 

өмір тіршілігін ешкімге сөз бермей 
отырғандарға айтып түсіндірумен болды. 
«Қазақ қонақтарына семіз қой сояды, 
оны үлкен қазанға салып асады, піскесін 
ұннан  қамыр салып, үлкен табақпен 
әкеледі. Ортаға алып қолмен, мына бес 
бармақпен жейді. Оны «бесбармақ» деп 
атайды. Тәттілігі сондай бес бармағыңды 
жеп жібергеніңді білмей қаласың» деп 
әңгімесін жандандыра түсті. Тыңдап 
отырғандар жерлесімнің ауызына қарап 
қалыпты. Бір жігіт: – Сіз айтыңызшы, 
жерлесіңіздің айтқаны шындыққа 
қаншалықты жақын, – деді. Мен: – Қазақ 
қонақтарына қой, тапса, одан үлкен ірі 
қара сойып, құрметтеп қонақасы береді. 
Бұл – халқымыздың дәстүрі, жерлесім 
тағамды қалай дайындайтынын, оның 
дәмділігін жеткізе айтты. Бірақ тағам 
дәмді екен деп, бес бармағын қоса жеп 
жібереді дегені шындыққа жуыспайды, – 
дедім.

Жұрт ду күліп, бір көңілденіп қалды. 
Бұл халық Жаңа жылды аспанға 
мылтық атып қарсы алады екен. 
Мұндай шараға тыйым салынғанымен, 
тоқтамаған. Ертеңіне жерлесімнің үйінде 
қонақта, тау бөктеріндегі кеңшарда өз 
әріп¬тестерімнің отбасында болып, 
шағын ғана тау халқының өкілдеріне 
қазақ халқын, оның салт-дәстүрін, әдет-
ғұрпы мен өмірінен хабардар еттім.

Құдайға шүкір, қазір тәуелсіз ел 
болдық. Бізді дүние жүзі таныды. Алда 
жаңа жетістіктер мен жарқын болашақ 
күтуде. Ол үшін еліміздің тыныштығы, 
халқымыздың бірлігі қажет.

Рысбай КӘРІМов,
Қазақстан журналистер 

одағының мүшесі,
жалағаш ауданының 

Құрметті азаматы

Кавказдағы Жаңа жыл кеші
жалағаш ауданындағы 

бұрынғы Калинин атындағы 
кеңшарда қызметте жүргенімде, 
1979 жылдың желтоқсан 
айында Краснодар ауыл 
шаруашылығы институты 
жанындағы бүкілодақтық білім 
жетілдіру курсына екіайлық 
оқуға бардым. Институтта 
9000 студент 17 мамандық 
бойынша білім алады екен. 
сондай-ақ Азия, Африка, Латын 
Америкасындағы дамып келе 
жатқан он бес елден 2 мыңдай 
студент оқиды. Білім жетілдіру 
курсына Кеңес одағының күріш 
егетін өлкелерінен, атап айтқанда, 
Кубаньнан Қиыр Шығыстағы 
Амурға, оңтүстікте  Ферғана 
жазығынан Қарақалпаққа дейінгі 
аймақтардағы шаруашылық 
мамандары шақырылып, білімін 
көтеретін.

Енді біздің бүгінгі мақсат-міндетіміз 
ел ішінің бірлігін сақтау. Өйткені бұл – 
кешегі ата-бабаларымыздың қаны, тері, 
жасы төгілген қасиетті жер, келешек 
ұрпағымыз бақытты өмір сүретін 
қастерлі ел. 

Тылсым тарихтың қойнауына кіргелі 
тұрған Барыс жылы ауданымыз үшін 
жемісті болды. Ауданның барлық 
саласы жылды жетістікпен аяқтағалы 
отыр. Әрине басты мақсат – халықтың 
әлеуметтік жағдайын жақсарту және 
бұл бағытта ауқымды жобалар 
жүзеге асырыла бастады. Ауданның 
әлеуметтік-экономикалық көрсеткіші де 
жоғарылап келеді. Атап айтсақ, аудан 
бюджеті 14 миллиард 291 миллион 
теңгеге жетті. Аудан көлемінде 2 
миллиард 659 миллион теңгені құрайтын 
30 жоба жүзеге асты. Бұл жобалардың 
барлығы бірінші кезекте жол құрылысы 
инфрақұрылымына және халықтың қа-
жеттілігін өтеуге бағытталды. Аудан-
ның макроэкономикалық көрсет кіш тері 
де көңіл көншітеді. Алдағы жылы 5,2 
миллиард теңгені құрайтын 37 жобаны 
жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. 
Ауыл шаруашылығы, соның ішінде 
егін шаруашылығы – ауданымыздың 
қантамыры. Бұл саланы дамытып 
өркендету біздің бір жолғы жұмысымыз 
емес, жыл сайын жаңарып, жетіліп 
отыратын үдеріс. Сондықтан біз алдағы 
жылды бұдан да жақсы көрсеткішпен 
қорытындылаймыз деп сенемін. 

Құрметті аудан тұрғындары! Сіздерді 
Жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын! 
Баршаңыздың отбастарыңызға аман-
дық, бақыт тілеймін! Қоян жылы елімізді 
тыныштықтың құшағында тербетіп, 
ырыс-берекемізді арттырсын! – деді 
Асқарбек Темірбекұлы.

Расында биылғы жылдың басы 
қатты басталғанымен, аяғы сәтті аяқ-
талды. Бұл – әрине біздің елдігі міз-
дің, бірлігіміздің көрінісі. Аудан әкімі 
ауылдарды жиі аралап, тұрғындардың 
әлеуметтік мәселесіне құлақ асып 
және оның шешілуіне мейлінше ықпал 
жасап келеді. Билік пен халық ара-
сының жақындағанын аңғарамыз. Бұ-
ны жоғарыда айтқан жаңа, әділетті Қа-
зақстан құрудың алғы шарттары деп 
түсінгеніміз жөн. 

Салтанатты шара барысында аудан 
әкімі Асқарбек Есжанов әр сала бойынша 
«Жыл үздіктерін» марапаттады. 
Сонымен бірге өз саласында абыройлы 
еңбек еткен біршама қызметкерге 
облыс әкімінің және аудан әкімінің 
алғыс хатын табыстады. Атап айтсақ, 
«Аққұм ауылдық клубы» коммуналдық 
мемлекеттік кәсіпорнының басшысы 
Гүлжайна Айтжанова Қазақстан 
Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігінің «Мәдениет саласының 
үздігі» төсбелгісін, Кемел Тоқаев 
атындағы республикалық шығармалар 
байқауының 3 орын иегері, Қазақстан 
Журналистер одағының мүшесі, 

аудандық ішкі саясат бөлімінің әдіскері 
Тұрақ Ахетов «Қазақстан полициясына 
– 30 жыл» медалін, Аламесек ауылдық 
округіндегі «Нағи» шаруа қожалығының 
төрағасы Дүсенғазиев Серік, Таң ауыл-
дық округіндегі «Есжанов» шаруа 
қожалығының төрағсы Есжанов Кенже-
бек, Ақсу ауылдық округіндегі «Мақсат» 
фермер қожалығының бригадирі Елеу-
сінов Мырзабек және Таң ауылдық 
округіндегі «Талап» шаруа қожалығының 
төрағасы Шыныбеков Қартбай ауыл 
шаруашылығы қызметкерлерінің сала-
лық кәсіптік одағының «Елеулі еңбе гі 
үшін» медалін кеудесіне тақты. Соны-
мен бірге Темірбек Жүргенов атындағы 
№123 мектеп-лицейдің қазақ тілі 
мен әдебиеті пәні мұғалімі Салтанат 
Қосжанова «Жыл ұстазы – 2022», 
Мәдениет ауылдық округі дәрігерлік 
емха на сының жалпы тәжірибелі дәрі-
гері Ақмарал Ермаханова «Жыл 
дәрігері – 2022», Қ.Қазантаев атындағы 
аудандық мәдениет үйінің «Алтын арай» 
халық ән-би ансамблінің жетекшісі 
Руслан Бурабай «Мәдениет саласының 
үздігі – 2022», Қазақ күресінен «спорт 
шебері» Теміржан Руслан «Жыл спорт-
шысы – 2022», «Байтабын» ЖШС 
төра ғасы Болат Ділдәбеков «Үздік 
ауыл шаруашылығы саласы маманы – 
2022», жеке кәсіпкер Досымов Қайрат 
«Жыл кәсіпкері – 2022», аудандық 
полиция бөлімінің жергілікті полиция 
қызметі бөлімшесінің учаскелік 

Өткен жылға өкпе жоқ, 
келер жылдан үміт көп

полиция инспекторы, полиция майоры 
Рамазан Сүлейменов «Жыл сақшысы 
– 2022», Жалағаш ауданының №11 өрт 
сөндіру бөлімінің бөлімше командирі, 
азаматтық қорғау прапорщигі Рамазан 
Алмағанбетов «Жыл құтқарушысы – 
2022», «Қызылорда газ тарату жүйесі» 
Жалағаш кенті филиалының жөндеу 
слесары Айдарбек Алмағанбетов «Үздік 
коммуналдық сала маманы – 2022», Таң 
ауылдық округі әкімі «Үздік ауыл – 2022» 
номинациясымен марапатталды. Ал 
ауған соғысының ардагері Аймаханов 
Ғалымжан, №246 мектеп директоры 
Айбосынова Айнұр, Жалағаш аудандық 
электр торабы бастығының есепке алу 
жөніндегі орынбасары Үмбетқұлов 
Жұмағали, Жалағаш индустриалды-
аграрлық колледжінің арнаулы пән 
оқытушысы Еспенбетова Гүлмира, 
«Қазсушар» республикалық мемлекеттік 
кәсіпорыны Қызылорда филиалының 
«Жалағашсушар» өндірістік учаскесінің 
жетекші маманы Мейрамбекұлы Мақсат, 
Жалағаш ауданының оқшау сумен 
жабдықтау жүйелерінің пайдаланушы 
өндірістік бөлімшесінің электр-
дәнекерлеушісі Аманбай Нұрбол облыс 
әкімінің және «Иманқұл» мешітінің бас 
имамы Айбек Мәдиев, «Nomad So-
lar» ЖШС күн электр станциясының 
жедел басшысы Қызылбаев Нұрсұлтан, 
Жалағаш аудандық санитариялық-эпи-
демиологиялық басқармасының бас 
маманы Светлана Жүнісахметова, 
«Арай» бөбекжай бақшасының меңге-
рушісі Бақыт Искакова, Мөрәлі Шәменов 
ауылдық округінің ветеринариялық 
пункт меңгерушісі Ғабдол Алмасов, 
Жалағаш кенті әкімі аппаратының бас 
маманы Жадыра Смағұлова, Жалағаш 
ауданы бойынша мемлекеттік кірістер 
басқармасының қызметкері Нұрадин 
Ибрагим, «Қазпошта» АҚ Жалағаш 
аудандық пошта байланысы торабының 
хат тасушысы Шолпан Сейітқасымова, 
Жаңаталап ауылдық округі әкімі 
аппаратының әлеуметтік хатшысы 
Айсұлу Әкімова, Аққыр ауылдық округі 
әкімі аппаратының әлеуметтік қызметкері 
Гүлжанат Қарабалаева, Аламесек 
ауылдық округі әкімі аппаратының 
статист маманы Нариман Әбдімәлікұлы, 
Мырзабай ахун ауылдық округі әкімі 
аппаратының салықшысы Нұрсұлтан 
Сақтағанов, Жаңадария ауылдық округі 
әкімі аппаратының салықшысы Эльмира 
Еркінбаева, жастар арасында гір тасын 
ұзын циклді серпе көтеруден Азия және 
Әлем чемпионатының қола жүлдегері 
Қайсар Төлегенұлы және жас кәсіпкер 
Байзақ Жайна аудан әкімінің алғыс 
хатына ие болды.

Марапаттау рәсімінің соңы аудандық 
мәдениет үйі көркемөнерпаздарының 
мерекелік концертіне ұласты. 

                                                                                                                               
Қуат АДИс   

Ал Түркия жаңа жылды Қазақстаннан кейін 3 сағаттан соң 
қарсы алады. Жаңа жыл (Йылбаши) Түркияда ресми мереке 
болса да, оны еуропалық сипатта тойлау құпталмайды. 
Түркия мұсылмандарының басшысы түріктерді шыршаны 
безендірмеуге және Аяз атаны шақырмауды сұрап үндеу 
жасайды. Алайда, Түркияның тұрғындары басқа елдердің 
салт-дәстүрлеріне түсіністікпен қарайды және шырша, шам, 
Аяз ата – бұл кәдімгі кеңестік мереке символы деп есептейді.
Үлкен қалаларда шыршалар, көшелер безендіріледі, түн 
ортасында аспанға отшашу атылады. Басты салтанатты 
шаралар Стамбулда өтеді.Жергілікті халық жаңа жылды мол 
дастархан басында қарсы алады, онда әсіресе тәтті тағамдар 
көп болады. Түріктердің жаңа жылы тыныш мереке. Ол ресми 
түрде рұқсат етілгенімен, жергілікті жерлерде көп тойлана 
бермейді, өйткені ел мұсылмандарына жат мереке болып 
саналады.

Гректер жаңа жылды Қазақстаннан кейін 4 сағаттан кейін 
қарсы алады. Грекиялық жаңа жылды атап өтудің басты 
ерекшелігі – тас сыйлау. Мереке күні туған-туыстары мен 
достарына қонаққа барған адамдар міндетті түрде өзімен 
бірге сыйға тарту үшін тас алып жүреді. Қонаққа келетін үйіне 
келген кезде гректер әлгі тасты үйдің тура табалдырығына 
тастайды. Мұндағы тілек – үй иесінің әмияны осы тас секілді 
үлкен болсын дегені.Жаңа жыл түнінде бүкіл отбасы жарықты 
сөндіріп, үйдің кіреберісіне шығады да, табалдырыққа анар 
жемісін ұрып жарады. Анардың дәні бүкіл аулаға шашылып 
кететіндей табалдырыққа қатты ұру керек. Дән көп шашылған 
сайын тиының көп болады.Балалар осы кезде аулаға жүгіріп 
шығып, анардың үлкен дәндерін жинап алады.

Жаңа жыл мерекесі күні гректер үйіне оң аяқпен кіреді. 
Анарды жарғаннан кейін бәрі үйге оң аяғымен кіріп, мерекені 
жалғастырады. Грекияда балалардың өз Аяз атасы – 
Қасетті Василий бар. Гректер міндетті түрде жаңа жылдық 
дастарханға 9 түрлі тағамды қоюы тиіс.

Мажарстанда (Венгрия) жаңа жылды Қазақстаннан 
кейін 5 сағаттан соң қарсы алады. Алдымен Қарашен 
(Рождество) тойланады. Осынау салтанатты мерекеден кейін 
мажарлар жаңа жылдық кешті де лайықты атап өтуді ұмыт 
қалдырмайды. Келіп жатқан жаңа жыл сәттілікті көптеп әкелуі 
үшін мажарлар жылдағы дәстүрді орындап, «Сабан Джек» 
атты тұлыпты өртеуі керек. Бірақ өртемес бұрын мажарлар 
Джекті бүкіл көшелердің бойымен көтеріп алып жүріп, өткен 
жылдан қалып бара жатқан қаладағы барлық бәле-жаланы 
жинап алады. Осыдан кейін Джек отқа оранып, өзімен бірге 
барлық бәлені алып кетеді-мыс.

Италия халқы жаңа жылды Қазақстаннан кейін 5 сағаттан 
кейін қарсы алады.Италия халқы жаңа жылда Бефана атты 
мейірімді пері үй-үйді аралайды деп сенеді. Ол алтыннан 
жасалған кішкентай кілтімен балалар ұйықтап жатқан 
бөлмені ашып, олардың шұлықтарының ішіне сыйлықтарын 
тастап кетеді-мыс.Ал жыл бойы бұзықтық жасап, ата-
анасын ренжіткендердің бөлмесіне күл немесе көмір сеуіп 
кетеді. Италиялықтардың «Аяз атасы» – Баббо Натале. 
Италиялықтар жаңа жыл қарсаңында үйіндегі ескі-құсқы 
заттарды да лақтыра бастайды. Қоқысқа тасталған ескі 
заттардың орнын жаңа нәрселер басады деген сенім бар.   Ал 
жаңа жылдық дастарханға грек жаңғағы, жүзім қойылады.

Испанияда жаңа жылды Қазақстаннан кейін 5 сағаттан 
кейін қарсы алады.Мұнда ерекше жаңа жылдық дәстүр аталып 
өтеді. Яғни, шартты түрде жас жігіттер мен қыздардың некесі 
қиылады. Ол үшін жеребе тасталып, сол шек бойынша бірге 
түскен жұптар мереке аяғына дейін отбасы болып есептеледі.

Әрине, қазіргі таңда мұның әзіл-сықақтық қана мәні бар. 
Бұдан бөлек, мереке қарсаңында испандықтар қонаққа 
барарында сыйлық себетіне шампан сала баруды әдет 
еткен. Және бір ескертерлік жайт – жаңа жыл ол елде 
қоғамдық мейрам іспетті. Өйткені, нақ осы түні қалың бұқара 
орталық алаңға жүзім жеуге барады. Сағат тілі соғысымен 
әрбір испандық 12 жүзім жеуге тырысады. Яғни, осы рәсім 
орындалатын болса, алдағы жылы тілек орындалады деп 
біледі.

Әлемдегі барлық елдер тойлап жатқан жаңа жыл біздің 
елде де ерекше тойланады. Бұл мерекені әсіресе кішкентай 
балақайлар асыға күтеді. Себебі олар мол сыйлық арқалаған 
аяз атаның сыйлығын алып, өлең айтып, ән шырқап, бір 
серпіліп қалады. Үлкендер де жаңа жылды отбасылық мереке 
деп санайды.  Сондықтан отбасында мол дастархан қасында, 
төрт көзі түгел осы мерекені үлкен үмітпен қарсы алады. 
Босағамыздан аттағалы тұрған жаңа қоян жылы елімізге 
табысты, берекелі, ынтымақты жыл болсын. Бай-бақуатты ел 
болып, тәуелсіздік тұғыры биіктей берсін!

Дайындаған Е.соЗАҚБАЕв

Әлем елдері жаңа 
жылды қалай 
тойлайды?

жаңа жылды көп адамдар ерекше сағынып күтеді. 
Шынында жылдың басталуында адамдар ойланып, 
өткен жылы қандай оқиға болғанын еске алып, сараптап 
отырады. Өзіңнің жасың да бір жылға көтеріліп, өз-өзіңе 
есеп беретін де осы жаңа жыл. Биыл барыс жылы өз 
сән-салтанатымен бізбен қош айтысады. Уақыт белдеуіне 
қарасақ, Ресей халқы жаңа жылды Қазақстаннан кейін 3 
сағаттан кейін қарсы алады. Бұл жақта мереке көңілді, 
әрі ұзақ тойланады. Адамдардың көбі жаңа жылды 31 
желтоқсаннан бастап қаңтардың онына дейін тойлайды.
Ресейліктер жергілікті заң бойынша шамамен он күн 
демалысқа шығады. Бұл уақыт ішінде олар көп шаруа 
тындырады.  Барлық туған-туысқанға, дос-жарандарға 
барып, хал-жағдай сұрасады. жаңа жылдық шырша және 
басқа да мерекелік іс-шараларды тамашалайды, тіпті 
өздеріне қысқы демалыс жасап, басқа қалаға немесе елге 
барып келеді. Ал 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға қараған 
жаңа жыл түні ресейліктер туған-туыстарымен бірге 
болады, өйткені бұл отбасылық мереке болып есептеледі.
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Табыс

әлеумет

жалағаш аудандық сайлау 
комиссиясының хабары

Жалағашаудандық сайлау комиссиясының 2022 жылғы 
30 желтоқсандағы №АСК-01/216қаулысыменЖаңадария 
ауылдық округінің шекарасында Жаңадария ауылдық округінің 
әкімін сайлау жөніндегі сайлау округі құрылды. 

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының 
14-бабының 8-1-тар мағына сәйкес және 113-1-бабының 
1-тармағының 2) тар мақ шасының және 3-тармағының 
негізінде Жалағаш аудандық сайлау комиссиясының 2022 
жылғы 30 желтоқсандағы  №АСК- 01/217 қаулысымен өкілеттігі 
мерзімінен бұрын тоқтатылған Жаңадария ауылдық округінің 
әкімін  сайлау 2023 жылғы 29 қаң тарға тағайындалды және 
Жаңадария ауылдық округі әкімінің сайлауын әзірлеу мен өткізу 
жөніндегі негізгі іс-шаралардың күн тізбелік жоспары бекітілді.

Аталған іс-шаралардың күнтізбелік жоспарына сәйкес 
канди даттарды ұсыну 2022 жылғы 31 желтоқсанда басталады 
және 2023 жылғы 13 қаңтарда, жергілікті уақыт бойынша сағат 
18.00-де аяқталады.

Кандидаттарды тіркеу барлық қажетті құжаттар алынғаннан 
кейін басталады және 2023 жылғы 18 қаңтарда, сағат 18.00-де 
аяқталады.

жалағаш аудандық сайлау комиссиясының орналасқан 
мекен-жайы:

120200, Жалағаш кенті, Желтоқсанкөшесі, №32, 
«Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік кірістер 
департаментінің Жалағаш ауданы бойынша мемлекеттік 
кірістер басқармасы» ММғимараты, байланыс телефоны: 
31-7-19, электронды пошта:jalsay2019@mail.kz, интернет-
парақшасына сілтеме: https://www.gov.kz/memleket/entities/
kyzylorda-zhalagash/activities/2776?lang=kk

жалағаш   аудандық сайлау комиссиясының құрамы:

Дуйсембиев Берик Аманжолович – комиссия төрағасы, 
Бекжанов Бауржан Султанович – комиссия төрағасының 
орынбасары, Қожақұлова Даша Нұрмұратқызы- комиссия 
хатшысы. Комиссия мүшелері: Бектаева Акбөпе Алмасқызы, 
Бекмолдаев Умирбек Кариевич, Кулумбаева Асия 
Мырзабековна, Кенжеғара Ержас Темірханұлы.

№152  сайлау учаскесінің мекен-жайы: 
Жаңадария ауылдық округі, Жаңадария ауылы, Достық 

көшесі, №20, “Қызылорда облысының білім басқармасының 
Жалағаш ауданы бойынша білім бөлімінің №203 орта мектебі” 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты. Тел: (872431) 
42-3-46 

№152  учаскелік сайлау комиссиясының құрамы:
Жусупбеков Ерлан Косымович – комиссия төрағасы, 

Пирназарова Бекзат Ганиевна – комиссия төрағасының 
орынбасары, Жуматаева Айкерим Алиаскаровна – комиссия 
хатшысы. Комиссия мүшелері: Әйтімов Рамазан Әбдуәліұлы, 
Байжігітов Дархан Жалғасбекұлы, Хамитова Айжан Серікқызы, 
Пирманов Жанабек Зейнуллаевич.

Х  А  Б  А  Р  Л  А  н  Д  Ы  Р  У 

«Ауыл» Кредиттік серіктестігі» ЖШС №9 санды 2022 
жылғы 23 желтоқсандағы құрылтайшылардың  кезектен тыс 
жалпы жиналысының шешімімен серіктестіктің жарғылық 
капиталы ішінара азайтылғандығын өзінің барлық кредит 
берушілеріне хабарлайды.

Серіктестік кредит берушілеріне «Ауыл» Кредиттік 
серіктестігі» ЖШС-ның мына мекенжайында: Қызылорда 
облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті, Т.Қыстаубаев 
көшесі № 4 ғимаратында орналасқанын және талаптар бар 
болса жазбаша нысанда жолдауды сұрайды.

Аз қамтылған отбасы тұрғын үй 
көмегін тағайындау үшін мемлекеттік 
корпорацияға немесе веб-портал ар-
қы лы өтініш береді және мынадай құ-
жаттарды қоса береді:

Мемлекеттік корпорацияға: нысан 
бойынша өтініш;

Өтініш берушінің жеке басын куә-
лан дыратын құжат (түпнұсқа көрсе-
тілетін қызметті алушының жеке басын 
сәйкестендіру үшін ұсынылады);

Отбасының табысын растайтын құ-
жаттар (тиісті мемлекеттік ақпа рат тық 
жүйелерден алынатын мәлімет терді 
қоспағанда);

Жұмыс орнынан анықтама немесе 
жұмыссыз адам ретінде тіркелуі тура-
лы анықтама (тиісті мемлекеттік ақпа-

раттық жүйелерден алынатын мәлі мет-
терді қоспағанда);

Балаларға және асырауындағы 
бас  қа да адамдарға алименттер тура-
лы мәліметтер;

Банктік шоты;
Тұрғын үйді күтіп ұстауға арналған 

ай сайынғы жарналардың мөлшері 
тура лы шот;

Коммуналдық қызметтерді тұтыну 
шоттары;

Телекоммуникация қызметтері үшін 
түбіртек-шот немесе байланыс қыз-
мет терін көрсетуге арналған шарт тың 
көшірмесі;

Жеке тұрғын үй қорынан жергілікті 
атқарушы орган жалдаған тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін жергілікті атқарушы 

орган берген жалдау ақысының 
мөлшері туралы шот;

Порталға мемлекеттік қызметті алу-
шының ЭЦҚ-сымен куәлан ды рыл ған 
электрондық құжат ныса нын дағы сұ рау 
салу;

Отбасының табысын растайтын 
құжат тардың электрондық көшірмесі;

Жұмыс орнынан анықтаманың не-
ме се жұмыссыз адам ретінде тіркелуі 
туралы анықтаманың электрондық кө-
шірмесі;

Балаларға және асырауындағы бас-
қа да адамдарға алименттер ту ралы 
мәліметтердің электрондық көшір месі;

Банктік шотының электрондық 
көшір месі;

Тұрғын үйді күтіп ұстауға арналған 

ай сайынғы жарналардың мөлшері 
туралы шоттың электрондық көшірмесі;

Коммуналдық қызметтерді тұтыну 
шотының электрондық көшірмесі;

Телекоммуникация қызметтері үшін 
түбіртек-шоттың немесе байланыс қыз-
меттерін көрсетуге арналған шарт тың 
көшірмесі;

Жеке тұрғын үй қорынан жергілікті 
атқарушы орган жалдаған тұрғын үйді 
пайдаланғаны үшін жергілікті атқарушы 
орган берген жалдау ақысының мөл-
шері туралы шоттың электрондық кө-
шірмесі.

 
Аудандық жұмыспен қамту, 

әлеуметтік бағдарламалар және 
АХАТ бөлімі

Тұрғын үй көмегі кімдерге беріледі?
Тұрғын үй көмегі – аз қамтылған 

отбасыларға жеке тұрғын үй немесе 
оның мемлекеттік тұрғын үй қорынан 
алынған немесе жергілікті атқарушы орган 
жалдаған оның бір бөлігін ұстауға кеткен 
шығындар арасындағы айырмашылықты 
өтеу үшін берілетін төлем. Аз қамтылған 
отбасы тұрғын үй көмегін тағайындау үшін 
“Азаматтарға арналған үкімет” мемлекеттік 
корпорациясы” КЕ АҚ облыстық 
филиалының аудандық бөліміне немесе 
“Электрондық үкіметтің”  www.egov.kz веб-
порталына жүгінуге құқылы.

Биылғы жылы  ауданда жалпы 
құны 2 млрд 659 млн теңгені құрайтын 
30 жоба қолға алынса, оның ауыз су 
желілеріне қатысты 4-уі жүзеге асса, 
жол құрылысына қатысты 9 жоба 
қолға алынып, оған 760,9 млн теңге 
қаралған. Халықтың басты мәселесінің 
бірі 7 көше күрделі жөндеуден өтсе, 
кенттегі 2 көшеге орташа жөндеу 
жұмыстары жасалып, ел игілігіне 
пайдалануда. Тіпті ауылдық елді 
мекендердегі жол сапасы әжептәуір 
жақсарып келеді. Жоғарыда сөз 
болған 7 көше ауылдың еншісіндегі 
көшелер. Елдің арманы шындыққа 
айналып, олар күрделі жөндеуден 
өтіп, көптен күрмеуі шешілмей жүрген 
күре жолдардың сәні кіре бастады. 
Мұның өзі сапасы сын көтермейтін 
жолдар азайып келеді деген сөз.

Тіпті елді мекендер арасын 
жалғайтын жолдар да қалыпқа келе 
бастады. Мәселен, Бұқарбай батыр 
ауылына кіреберіс жол орташа 
жөндеу жұмыстары аяқталса, 
Жаңадария бағытындағы аудандық 
маңызы бар автомобиль жолына 
орташа жөндеу жұмыстары жүруде. 
Осылайша аудандағы жақсы және 
қанағаттанарлық жағдайдағы 
жолдардың үлесі 93 пайызға жеткен.

 Халықтың денсаулығы ең 
басты құндылық. Осы мақсатта Таң 
ауылында дәрігерлік амбулатория 
пайдалануға берілсе, Мырзабай 
ахун және Аламесек ауылдарында 
дәрігерлік амбулатория құрылысын 
салуға облыстық бюджеттен қаржы 
бөлініп, жоба-сметалық құжаттары 
әзірленіпті. Аудан әкімі келер жылы 
қос елді мекендегі денсаулық 
нысандарыныңың құрылысы 
«Ауыл – Ел бесігі» жобасы аясында 
жүргізілетінін айтады.       

Кент орталығына көгілдір отын 
келіп жалағаштықтар шаттыққа 
бөленгенін әсте ұмыту мүмкін емес. 
Бұл көл көсір қуаныш болды десек 
артық айтпаған болармыз. Кентте 
бүгінде 3 164 тұрғын үйдің 2434-і, 
7 әлеуметтік, 89 кәсіпкерлік нысан 
көгілдір отынға қосылған. 

200 орындық оқушылар үйі 
мен 50 орындық өнер мектебінің 
құрылысы аяқталып, пайдалануға 
берілгені шығармашылық бағыттағы 
жұмыстарды жандандыруға оң 
ықпалын тигізбек. 

Биыл аудан тайқазанына қомақты 
қаржы түсіп, меже 100,6 пайызға 
орындалғанын айта кету маңызды. 
Бақытын кәсіптен тапқан еңбекқор 

жандардың көбейгені де көңілге 
қуат береді. Осы орайда шағын 
және орта кәсіпкерлікті дамыту 
бағытында да жемісті жобалар 
қолға алынғанын айта кеткен жөн. 
Мәселен, биыл 10 айда шағын және 
орта кәсіпкерлік субъектілері 3023-
ті құраса, оның 94,1 пайызы нақты 
жұмыс жасап тұр. Ауданның өнеркәсіп 
өнімдерін өндіруші мекемелері мен 
кәсіпорындары және жеке секторлары 
арқылы  қарашаға дейін 20 млрд 
436 млн теңгенің өнеркәсіп өнімдері 
өндірілген.  

Ауданда бөлшек сауда айна лы мы-
ның көлемі 10 айда 2 млрд 394,2 млн 
теңгені құрап, өткен жылдың тиісті 
кезеңіне қарағанда 102,4 пайызға  
орын далған. 

Мемлекеттік және өңірлік бағдар-
ламалар аясында шағын және орта 
кәсіпті бастау немесе жұмыс істеп 
тұрған кәсібін әрі қарай дамыту 
бағытында 428 жоба 2 млрд 775 млн 
теңгеге қаржыландырылған. Нәти-
жесінде ауданда 435  жаңа жұмыс 
орны ашылған. Қазіргі таңда, 401,4 
млн теңгенің 34 жобасы микроқаржы 
ұйымдары мен екінші деңгейлі банк-
тердің қарауына ұсынылған. Мұнан 
бөлек жыл басынан бері ауданда 833 
млн теңгенің 22 жобасы іске қосылып, 
123 жаңа жұмыс орны ашылды.

Иә, аграрлық ауданда биыл 35 
486,5 гектар алқапқа егiс орналас ты-
рылған. Оның ішінде Сырдың басты 
дақылы күріш 18 501 гектарға себілген. 
Мұнан бөлек 720 га бидай, 73 га қант 
құмайы, 42 га арпа, 39 га соя, 520 га 
мақсары, 445 га сүрлемдік жүгері, 5 га 
сұлы, 2,5 га қант қызылшасы, 4903 га 
жаңа жоңышқа, 7186 га ескі жоңышқа,  
646 га картоп, 1108 га көкөніс пен 
1296 га бақша өнімдері егілген. Биыл 
аудандағы 194 шаруашылықтың 137-
сі күріш егумен айналысқан. 

Өздеріңіз білесіздер биыл су 
тапшылығы орын алып, шаруалардың 
жұмысына әжептәуір кедергі келтірді. 
Десе де мәселе ескеріліп, күріш көлемі 
қысқартылды.  Есесіне суды аз қажет 
ететін дақылдарға басымдық берілді. 
Егінді әртараптандыру бағытында 
биыл алғаш рет 73 гектар қант 
құмайы, 39 гектар соя, 5 гектар сұлы, 
2,5 гектар қант қызылшасы егіліпті.

Күзгі науқанда 18 501 га күріштің әр 
гектарынан 55,8 центнерден орташа 
өнім алынып, барлығы 1032356 
центнер өнім қамбаға құйылған. Ал 
732 гектар бидайдан 5 519 центнер,73 
гектар қант құмайынан 2 791 центнер, 

520 гектар мақсарыдан 4 578 центнер, 
445 гектар жүгеріден 62 478 центнер, 
39 гектар соядан 663 центнер, 4 903 
гектар жаңа жоңышқадан 58 346 
центнер, 7 186 гектар ескі жоңышқадан 
423 228 центнер, 648 гектар картоптан 
75 103 центнер, 1111,3 гектар 
көкөністен 189 699 центнер, 1 324 
гектар бақша дақылдарынан 277 
304 центнер өнім алыныпты. Елде 
болса ерінге тиеді дегендей бұл 
өнімдерді бүгінде ел тұтынып, өз 
алғыстарын жеткізуде.    «Малдының 
беті жарық» демей ма бабаларымыз. 
Сол айтпақшы ауданда 136 
шаруашылық тікелей мал өсірумен 
айналысады. Бұл ретте мемлекеттік 
бағдарламалар көмекке келуде. Оның 
ішінде «Сыбаға» бағдарламасымен 
116 шаруашылық шаруасын ширатса, 
асыл тұқымды малдың үлес салмағы 
2 пайызға жеткен. «Бақдаулет-57» 
ШҚ, «Адал» ЖК және «Боранбай» 
ШҚ асыл тұқымды қазақтың ақбас 
сиырын өсірумен, «Еркебұлан» 
ФҚ асыл тұқымды қалмақ сиырын 
өсірумен, «Бақдаулет-57», «Туған 
жер» ШҚ  асыл тұқымды қой 
өсірумен айналысады. Ал «Адал» 
ЖК биыл Қарағанды облысы Шет 
ауданындағы «Жандос» ШҚ-дан 30 
бас асыл тұқымды сүт бағытындағы 
«Симментал» сиырының қашарын 
сатып алды.

Биыл Аққұм ауылдық округіндегі 
«Бақдаулет-57» ШҚ сүт тауарлы 
фермасын ашу мақсатында 60 бас 
асыл тұқымды сиырлар әкелуді 
жоспарлап отыр. Мұнан бөлек 
«АгроЛидер Таң» ЖШС жанынан 
мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу  
цехы жұмыс жасауда. Цехта тәулігіне 
0,5 тонна ет өңделіп, 15 өнім түрі 
дайындалып, облыстағы сауда 
орындарына өткізіледі. Кәсіпорын 8 
адамды жұмыспен қамтып отыр.

Әлеуметтік сала бойынша 
атқарылған жұмыстар да көңіл 
қуантады. Елдің әлеуетін көтеру, 
халықтың тіршілік сапасын жақсарту 
мемлекеттің басты мақсаты. Ауданда 
халық саны 35 917-ні құраса, оның 
ішінде экономикалық белсенді халық 
саны 14 947-ге жеткен, ал 14 192 адам 
жұмыспен қамтылған. Жұмыссыздық 
деңгейі 5,1 пайызды құраса, жастар 
арасындағы жұмыссыздық деңгейі – 
4,5 пайыз.

Биыл 2 420 жаңа жұмыс орнын 
ашу жоспарланса, желтоқсан айына 
дейін 1 982 жаңа жұмыс орны 
ашылған. Оның 724-і тұрақты, ал 
1258-і маусымдық екен. 

Желтоқсан айына дейін 3 463 
адам халықты жұмыспен қамту 
орталығына хабарласса, оның 45,8 
пайызы бағдарламаға қатысушылар 
құрамына енгізілген. Ал жаңа бизнес-
идеяларды іске асыруға арналған 
мемлекеттік грантты 300 адамға беру 
жоспарланып, меже 100 пайызға 
орындалған. Бүгінде 367,1 млн 

теңгенің 300 жобасы жұмыс жасап 
тұр.

Әлеуметтік жұмыс орындарына 
35 адам жолдау жоспарланған. 
Желтоқсан айына дейін 38 адам 
жолданып, жоспар 108,5 пайызға 
орындалған. Ал Жастар тәжірибесіне 
196 адамды жолдау қажет болса, 
биыл 201 жас жіберіліп, жоспар 102,5 
пайызға орындалған.

Білім болашаққа тартылған 
инвестиция деп бекер айтылмаған. 
Терең біліммен ғана біз өркениетке 
қол жеткіземіз.  Осы орайда айта 
кеткен жөн ауданда сапалы білімге 
бет бұрған 37 мектепке дейінгі 
білім беру ұйымы жұмыс жасайды. 
Онда 2 699 бала тәрбиеленуде. 31 
балабақшаның 10-ы мемлекеттік, 21-і 
жекеменшік. Мектепке дейінгі тәрбие 
және оқытумен 3 жастан 6 жасқа 
дейінгі  балалар 100 пайыз  қамтылған. 
Ал мектептегі білім сапасына келсек, 
жалағаштық түлектер жыл сайын 
ҰБТ-дан жоғары балл жинап, ЖОО-
да мемлекеттік грантпен білім алуға 
қол жеткізуде. Әрине мұның артында 
ұлағатты ұстаздардың үлкен еңбегі, 
шәкірттердің үздіксіз ізденісі жатқанын 
жақсы білеміз. 

Салауатты өмір салтын ұстанып, 
спортты өзіне серік еткендер бүгінде 
14 мыңға жуықтаған. Бұл дегеніңіз елді 
елең еткізер жаңалық. Спортқа терең 
мән беріп, оны қолдаудың арқасында 
жыл қорытындысымен жалағаштық 
спортшылар республикалық және 
халықаралық жарыстарға қатысып, 
ҚР чемпионаттарынан 13 алтын, 10 
күміс,  8 қола медаль жеңіп алса, 
Әлем және Азия чемпионаттарынан 
1 алтын, 3 күміс, 3 қола медалға қол 
жеткізді. Сонымен қатар 5 спортшы 
«Спорт шебері», 49 спортшы «Спорт 
шеберіне үміткер» нормативін 
орындаған.

Сондай-ақ осы жылы «Алтын 
күз – 2022» облыстық ХХХV ауыл 
спортшыларының спартакиадасында 
Жалағаш ауданы командалық есепте 
3 орынды иеленсе, қарашаның 23-
30 аралығында Астана қаласында 
өткен «Ауыл алаңынан-олимпиада 
тұғырына» атты республикалық 
жарысқа облыстан «Наркескен» спорт 
клубының спорт нұсқаушысы қатысып, 
«Ең үздік спорт нұсқаушысы» атанды.

Міне, жалағаштықтар қай салада 
болсын өздерін белсенді көрсетіп, 
жаңа жылды толағай табыстармен, 
асқақ армандармен, жүйелі де, 
тыңғылықты істермен қарсы алмақ. 
Қай саланы алып қарасаңыз да үлкен 
серпіліс пен құлшыныс,  болашаққа 
деген сенім бар. Абыройы асқақтаған 
елдің бақыты баянды, болашағы 
болымды болатыны сөзсіз.  Олай 
болса келер жыл да бізді жағымды 
жаңалықтармен, өміршең жобалармен 
қуантсын демекпіз. 

Г.АсҚАРҚЫЗЫ

Жобалар жүзеге асуымен құнды
Үкілі үмітімізді жаққан 2022 жыл да санаулы күндерден 

соң бізбен қош айтысып, тарих беттеріне қатталады. 
Өткен жылға өкпе жоқ, келер жылға үміт көп демекші жыл 
қорытындысымен жалағаш ауданында қандай жұмыстар 
жасалды?Өміршең жобалар жүзеге асып отыр ма? 
Халықтың әл-ауқаты қалай саралап көрейік. Сонымен мұзда өзіңізді сенімді сезіну және қолайсыз 

жағдайларға тап болмау үшін мұздағы жүріс-тұрыс қағидасын, 
апатқа ұшырағандарға көмек көрсету жөніндегі шараларды 
білу және оларды дұрыс қолдана білу қажет.

 
Қауіпті мұз

Көп жағдайда адамдардың мұз үстіне балық аулау үшін 
немесе жол қысқарту мақсатында дарияны кесіп өтетіні 
бәрімізге мәлім, бірақ мұндай іс-әрекет қауіпті болуы мүмкін, 
әсіресе сол жер белгіленбеген немесе зерттелмеген болса 
аса қауіпті. Өйткені қар астындағы мұз, ашық жердегі мұзға 
қарағанда өте жұқа болады, сонымен қатар мұзда жылымдар 
мен ойықтар болады. 

Бұл жағдай қайғылы оқиғаларға әкеліп соғуы мүмкін, 
дегенмен де өз өмірін тәуекелге тігіп, сақтық шараларын 
ұмытуға болмайтынын әрқашан естен шығармаған абзал. 
Егер сіз біреудің апатқа ұшырағанын көрсеңіз, 112 телефон 
нөмірі арқылы құтқару қызметін шақыртып, зардап шеккенге 
көмек көрсетіңіз. Көмек көрсете отырып, келесі ережелерді 
сақтаңыз:

- мұз сынған жерге еңбектеп жақындаңыз, өйткені өзіңіз 
мұз астына түсіп кетуіңіз мүмкін;

- құтқарған уақытта жақын жерде жатқан тақтайша, 
бұтақша, шаңғы, шана немесе басқа затты пайдалану керек. 
Осы заттардың біреуін алдыңызға салып, еңбектеп барып, мұз 
сынған жерге 3-4 метрге дейін жетпей, зардап шеккен адамға 
созыңыз. Содан кейін оны судан тартып, жағаға немесе мықты 
мұздың үстіне шығарыңыз;

- мұз астына түсіп кетсеңіз, дереу көмекке шақырыңыз. 
Көмек келгенге дейін тыныштық сақтаңыз. Кеудеңізбен мұз 
шетіне сүйеніп, жағаға қарай немесе қауіпсіз жерге қарай 
жылжып көріңіз.

Аудандық төтенше 
жағдайлар бөлімі

Мұз үстінде 
абай болыңыз

Мыңдаған бала қыстың басталуын және 
өзен-көлдер мен басқа да су айдындарында 
мұздың қатуын тағатсыз күтеді. олардың ең 
төзімсіздері өзінің өмірі мен денсаулығына 
айтарлықтай қауіп төндіре отырып, қатпаған 
мұзға барады және біз бүгін мұзда болған кезде 
қауіпті қалай азайту туралы айтамыз. 



Құттықтау!

Құттықтау!
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ДиДар4
Қуанса, бала қуансын!

Ойтаразы

 «Егер де есті кісілердің қатарында 
болғың келсе, күнінде бір мәрте, болмаса 
жұмасында бір, ең болмаса айында бір 
өзіңнен өзің есеп ал! Сол алдыңғы есеп 
алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің 
екен, не білімге, не ахиретке, не дүниеге 
жа рамды, күнінде өзің өкінбестей қы-
лық пен өткізіппісің? Жоқ, болмаса, не 
қы лып өткізгеніңді өзің де білмей қа-
лып  пысың?». Бұл – қазақ болып туған 
жан білетін данышпан Абайдың он бе-
сінші қара сөзі. Иә, адам күн сайын өзі-
нен есеп алуы тиіс. Күн сайын өзіне 
өзің есеп беретін адам – нағыз толық 
адам. Өйткені өзінің не істеп жүргенін 
біл  мейтін, өзін танымайтын адам өзгені 
де танымайды, өзгеге жақсылық жа са -
майды, қоғамға пайдалы іспен айна лыс-
пайды. 

«Уақыт өтіп барады, оны қойшы, 
сәттер өтіп барады осы жаман», – деп 
жырлайды Қадыр ақын. Рас! Уақыт – 
өмір. Оны тоқтата алмайсың. Ал, сол 
өмірдің әрбір сәтін тиімді пайдаланып 
қалу пендесінің еркіне байлаған Жарат-
қанның сыйы. Бірақ, біздің әрбір сәтіміз 
тұрмақ, Абай айтқан күніміз, аптамыз, 
тіпті тұтас жылымыз босқа өтіп барады. 
Абай хәкімнің көңіл-көзімен қарасақ, пен-
де баласының өмірдегі ең өкінері сол 
босқа өткізген уақыты болса керек. Бі-
рақ, біз керісінше, қазір уақытымызды 
өткізе алмай жүрміз. Таң атса кешті 
күтеміз, кеш батса таңды күтеміз, жаз 
шықса, қысты күтеміз, қыс түссе жазды 
күтеміз. Дүние шыр көбелек айналып, 
жыл дар жылжып барады. Біз сол уа-
қыт қа қаншама сәттерімізді ұрлатып 
жатырмыз. 

Тағы да жаңа жыл таяды. Аз ғана 
күндерден соң ескі жылдың есігін 
жауып, жаңа жылдың табалдырығынан 
аттаймыз. 31-ші желтоқсан – өзімізге 
өзіміз есеп беретін күн. Мақұл, күн сайын 
емес, апта сайын емес, тым болмаса 
жыл сайын өзімізден бір мәрте есеп алуға 
болады ғой. Қоғам үшін атқарған ісіңді 
немесе сол қоғамға тигізген залалыңды, 
кісі баласына жасаған жақсылығың 
мен жамандығыңды таразыға тартып 
отырудың кемелдікке бастайтынын 
ке меңгер Абай айтты. Демек, жыл 
аяғында өзімізден өзіміз бір есеп алып, 
жақсылығымыз үшін өзімізді өзіміз ма-
рапаттап, қателігіміз болса түзетіп, бі-
реуге қасақана жасаған қиянатымыз 
үшін өзімізді соған сай жазалап, айна-
лы мыздағы жақын-жуығымызға деген 
өкпеміз болса кешіріп отырғанда ғана 
өзімізді өзіміз толық таниды екенбіз. 

Бұрынғылар жаңа туған қияқ айды 
көрсе:

Жаңа ай көрдім, 
Аман көрдім. 
Жаңа айда жарылқа,
Ескі айда есірке.
Айдан айға,
Жылдан жылға аман жетейік, – 

деп тақпақтап тілек тілеуші еді. Ата-
бабамыздың айдан айға, жылдан 
жылға аман жетейік деген ниетінің 
өзінде уақыттың қадірі жатыр. Уақытты 
бағалай алмайтын адамның жүрегінен 
мұндай сөз шықпас еді. Жаратқан Иеміз 
жаңа айда тек тіршілік қылған адамды 
ғана жарылқайды, ескі айда сол бір ай 
бойғы тіршілігінің есебін түгендейтін 

адамды ғана есіркейді... 
Әнеукүні бір ақсақал дүниеден озған 

замандасын еске алып отырып «өтіп 
жатқан өмір-ай» деп ауыр күрсінді. Сол 
ағамыз «Өмір өтіп жатқан жоқ, өмірден 
біз өтіп жатырмыз» деп еді. «Жастық 
шақтың көбі бозбалашылық, одан 
кейінгі өмір қылтың-сылтың болып, 
уақытымның көбін текке өткізіп алған 
екенмін. Бүгін соған өкінемін. Бірақ, 
шүкір ғой. Бәріміз де бақи дүниеге 
көшкен соң Алла алдында есеп 
береміз. Бірақ, соған дейін өзіңнен өзің 
есеп алып тұрсаң, Алланың алдында 
басың төменшіктемейді екен» деді 
тағы да. Мына жалғанда кімнің өмір 
жолы басынан аяғына дейін тақтайдай 
теп-тегіс болады дейсің. Абайдың өзі 
«қолымды мезгілінен кеш сермедім» деп 
өкініш білдірді ғой. Бұдан «біз өзімізден 
есеп алып отырғанда ғана өз өмірімізді 
бақылап, өзімізді түзете аламыз» деген 
қорытынды шығаруға болады екен.  

Қазір барлық сала атқарған жұмы-
сы туралы есеп беріп отырады және 
бұрынғыдай ай сайын емес, күн сайын, 
тіпті сағат сайын. Әлеуметтік желідегі 
әкімдіктерден бастап, басқармалар, бө-
лімдер мен мекемелер сәт сайын өтіп 
жат қан жиындар мен іс шараларды 
фотосуреттерімен қоса жеке парақша-
ларына жариялап отырады. Әрине, бұл 
дұрыс. Тек жазба күйінде жазылып, 
сурет күйінде сақталып қалмай, 
нәтижесін берсе болғаны. 

Сонымен аз күнде барыс жылын 
шығарып салып, қоян жылын қарсы 
аламыз. Оң ниетпен, ақ үмітпен жаңа 
жылды асыға күтіп жүрміз. Алайда, 
өзімізге өзіміз «Мен бір жылда не 
істедім?, не бітірдім?» деген сұрақ 
қоюға да және оған жауап беруге де 
аса құлқымыз жоқ. Мүмкін, отбасыңыз 
үшін үлкен іс тындырған шығарсыз. Үй 
салдыңыз немесе бақша егіп, мол өнім 
алдыңыз, жаңа кәсіп бастадыңыз. Әрине, 
бұлардың барлығы да сіздің бір жылда 
жасаған еңбегіңіз, жүйрік уақыттың 
жалына жармасып, жанталаспен жүріп 
бітірген жұмыстарыңыз. Әйтсе де 
өзімізден есеп алудың мақсаты – сол 
жұмыстардың барысында басыңнан 
өткізген әрбір қиыншылықтары мен 
сәтті аяқталған жұмыстың көңіліңе 
сыйлаған жан ләззатынан өмірлік 
тәжірибе жинап, өзіңді толықтыру екен 
ғой. Өйткені адам күн сайын, әрбір 
сәт сайын бойындағы сабырымен, 
мінезімен сыналады. Ендеше, жылдың 
соңында сіз де өзіңізден бір есеп алып 
қойыңыз. Абай айтқандай, өміріңіздің 
артқа қалдырғалы тұрған бір жылын 
қалай өткіздіңіз? Отбасыңызға, қоғамға 
аз да болса пайдаңыз тиді ме, өнердің, 
ғылымның дамуына тамшыдай болса да 
үлес қостыңыз ба?   

Қуат АХЕТов 

Өзіңе есеп бер де, өміріңді түзе
Біздің алдымыздағы аға буын өкілдері жүйелі түрде 

күнделік жүргізетін. Күнделікке деп арнайы қалыңдау 
дәптер арнап, оған әр сәт сайын басынан өткізген 
оқиғалары мен өмірінің қиын да, қызықты сәттерін жазып 
отыратын. Күнделік жазуға көбіміз аса мән бермеуші едік. 
Баланың ісі секілді көрінетін. Бірақ, қателесіппіз. Күнделік 
– адамның өмірінің айнасы екен. Өткен әрбір сәтің түгіл, 
кейде жадыңнан өміріңнің тұтас кезеңдері ұмытылып 
қалады. Өткеніңді ұмытсаң, алдағы күнің бұлыңғыр. 
Өйткені адам баласы өзін өткен өмірі арқылы тәрбиелейді. 
Кейбір танымал жазушылардың жазған күнделіктері уақыт 
өте келе жұрт қызыға оқитын мемуарға айналып жатады. 

Газетіміздің келесі саны 2023 жылдың 5 
қаңтар, бейсенбі күні шығады

Жаңа жылдың алғашқы күні ардақты ана, ау-
данның құрметті азаматы, БАҚ саласында қа жыр-
лы еңбек еткен ардагер Қоғажай Ерғалиева 70 
жасқа толады. Саналы ғұмырымен кейінгі буынға, 
балаларына бағдаршам болған ме рейтой иесін 
шын жүректен құттықтай оты рып, отбасына 
амандық, деніне саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. 

Қоғажай Ерғалиева 1953 жылы 1 қаңтарда 
Жалағаш ауданында дүниеге келген. 1961 
жылы №123 мектеп табалдырығын аттап, 
білім ошағын 1971 жылы тәмамдайды. Дәл 
осы жылы 1 қазанда аудандық баспаханаға 
линотип машинисті болып жұмысқа қабыл-
данып, еңбек жолын бастады. 

Ардақты анамыз 1973-1975, 1981-1983 жыл-
дары аралығында №5 аудандық сайлау округіне 
депутат болып сайланды. Қоғажай Ерғалиеваның 
БАҚ саласына, жалпы ауданның дамуына жасаған еңбегі 
ескерусіз қал мады. Қазір оның бұған дейінгі жеткен жетістіктерін тізе 
берсек, бір еңбекке жүк болары анық. Бастысы, көпбалалы ана, құрметті 
зей неткер осындай құрметке лайық еңбек етті. 

Ардақты ана бүгінде арқасүйер жолдасы екеуі тәрбиелеп өсірген 4 
баладан 15 немере, 2-3 шөбере сүйіп отыр. 70 жылдық мерейтой иесін 
тағы да құттықтай отырып, отбасына амандық, береке-бірлік, мол бақыт 
тілейміз. Жаңа жыл отбасыңыз үшін тек жақсылығымен келсін. 

Әу дейтінбіз, жазбасақ та жырды аса,
Тілек айттық, той иесі тыңдаса.
Жаңа жылда біз тілейміз жақсылық,
Ардақты ана, сен есен жүр, жүз жаса.

Құттықтаушылар Бертаевтар, 
Бекарыстановтар, Ержановтар әулеті 

2023 жыл Бертаевтар әулеті үшін 
жақсылықпен басталды. Себебі 1 қаңтарда 
әулеттің ардақты анасы, немере-
шөберелерінің аяулы әжесі, аудандық 
«Жалағаш жаршысы» газетінің ардагері 
Қоғажай Ерғалиева 70 жасқа толды. БАҚ 
саласында қажырлы еңбек еткен ардақты 
ардагерімізді мерейтойымен шын жүректен 
құттықтай отырып, отбасына амандық, зор 
денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.

Иә, қазіргі буынға өнегелі өмірімен үлгі 
болған ардагеріміз хақында айтар дүние 
көп. Жеткен жетістігі де, алған марапаты да 
өз алдына бір еңбекке жүк болары анық. Бірақ 
ардагер апайымыз Қоғажай Ерғалиева бәрінен 
елдің алғысын артық санайды. 

Ауданның құрметті азаматы Қоғажай Ерғалиеваның «Жалағаш 
жаршысы» газетіне сіңірген еңбегі ұшантеңіз. Аудандық басылымның 
бүгінгідей беделінің артып, биігінің төмендемеуінде ардақты 
ардагеріміздің өзіндік қолтаңбасы бар деп білеміз. Мерейтой иесін 
тағы да туған күнімен құттықтай отырып, ұзақ өмір, мол бақыт, 
отбасына береке-бірлік тілейміз.

Әрі қарай өлеңменен жалғайын,
Сіз дегенде ізгі тілек, сөз дайын.
Аман-есен жүзге жетіп жасыңыз,
Мерейіңіз үстем болсын әрдайым.

Құттықтаушылар аудандық 
редакция ұжымы мен ардагерлері

Орыстың  ұлы ұстазы Максим Горкийдің «балтаны ұстай 
білмесең, ағаш шаба алмайсың, тілді жақсы білмей тұрып, 
әдемі етіп, түсінікті де сүйкімді етіп жаза алмайсың» дегені 
данышпандық деп білемін.

Еліміздің өз алдына отау құрып, егемендік алғанына 30 
жылдан асса да,  ауыз толтырып айтарлық зор жетістіктерге қол 
жеткізсек те, мемлекеттік тіліміздің хал-ахуалы әлі күнге дейін 
түбегейлі шешімін таба алмай келе жатқаны жасырын емес.

Мемлекеттік тіл – ұлттың қастерлі құндылығы. Көпұлтты 
Қазақстанда барлық халық өкілдеріне өздерінің салт-дәстүрін, 
ана тілдерін ұмытпауға, сақтауға және дамытуға бар мүмкіндік 
жасалған. Өкінішке қарай осындай мол мүмкіндік жасап отырған 
Қазақстанның мемлекеттік тілін өзге ұлт өкілдері осыншама 
жылда меңгеріп алуларына болар еді. Алайда  ықылас 
танытулары баяу. Өзге ұлыстарды қойып, тіпті өзіміздің қара 
көздеріміз де өз ана тілдеріне немқұрайлы қарап, үйренуге 
құлықсыздық танытып жүр.         

Егер де өзге ұлт өкілдері «қазақ тілі тек қазақтардың 
тілі» деп есептесе, «мен бұл тілді неге үйренуім керек?» деп 
ойлаулары мүмкін. Түптің түбінде Қазақстанда тұрғысы келетін 
азамат қазақ тілін білуге міндетті деп ойлаймын. Бұл орайда 
қазақ тілі тек қазақтардың ғана емес, тұтас еліміздің ортақ тілі 
болуы керек. Мемлекеттік тілдің негізгі міндетінің өзі халықты 
топтастыру, тұтас  елді ұлтына қарамай мемлекеттік тілге бет 
бұрғызу.  Тіл туралы заңда да бұл қағидалар түсінікті тілмен, 
тайға таңба басқандай анық  жазылған.

Бабыл (Вавилон) қаласындағы әйгілі мұнараның бітпей 
қалуы жұмысшылардың әр тілде сөйлеп, бірін-бірі түсінбегенінен 
болған екен деген аңыз бар. Сондықтан тіл мерейі үстем болса, 
туған еліміздің мәртебесі биік болады. Біз әуелден қалыптасқан, 
мемлекеті бар, шекарасы бар ұлтпыз. Соның өзінде Ата 
заңымызда көрсетілген міндеттерді жүзеге асырудан кешеуілдеп 
жатырмыз.

Мемлекеттік тілді мемлекеттік қызметшілер білуге тиісті. 
Өйткені мемлекеттік тіл мемлекетті басқару тілі болып 
есептеледі және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
бірден бір құрал.

Әріге бармай-ақ қояйық, іргедегі Ресейде мемлекеттік тілі 
орыс тілі болғандықтан, министр немесе басшылық қызметке 
тұра алмайды. Ал бізде мемлекеттік тілді білмей-ақ кез келген 
лауазымды қызметке тұра алады. Ешкім де ешбір тілді жақсы 
көргендіктен үйренбейді, қажет болған соң үйренеді мемлекеттік 
қызметкер үшін мемлекеттік тілді білу міндет болса, кез келген 
адам әрі кеткенде екі-үш жылдың ішінде меңгеріп алады.  
Осындай талап қойылса нұр үстіне нұр болар еді.  

с.КАЛМЕновА,
Аудандық полиция бөлімінің 

кадр саясаты тобының инспекторы, 
полиция капитаны                                                             

Ұлттың қастерлі 
құндылығы

Биылғы жылды да тәмамдап, жаңа 
жылдың табалдырығынан аттағалы 
тұрмыз. Әр саладағы жұмыстың 
жүйесін сараласақ, біршама 
жетістіктерге де жетіппіз. Әсіресе 
аудан жұртшылығының қуанышын 
еселеген жағымды жаңалықтар 
көп болды. Жылжабарымыздың 
қамбасы осындай жаңалықтар 
легімен толып тұр. Ауданның биылғы 
жылғы жетістігін санамаласақ, біраз 
әңгімеге арқау болары анық. Бірақ 
бұл өз алдына бөлек әңгіме.

Жақсылықтың нышаны саналатын 
Жаңа жылда ересектерден бұрын 
балалар ерекше қуанышқа кенеледі. 
Өйткені бала жаны ғажайыпқа сенгіш, 
арманы қиялымен ұштасқанда өте 
ұшқыр келеді. Балалар жыл сайын 
төрге озғалы тұрған жаңа жылдан 
ерекше сый күтеді және ойға алған 

арман-мақсатының орындаларына 
кәміл сенеді. Мерекені қарсы аларда 
алдымен балалардың қуанышына 
ортақтасып, куә болуды басты 
орынға қоятынымыз да сол. Қуанса, 
бала қуансын деп, бар жақсыны, 
жақсылықты, сыйлықты Аяз ата мен 
Ақшақар арқылы сыйлап жатамыз. 
Биыл да балаларға ерекше қуаныш 
сыйлаған мерекелік шаралар бастау 
алып, бүлдіршіндер жүзінен шаттық 
лебі сезілуде. Еліміздің ертеңі 
– балаларды қуантуды назарда 
ұстаған аудан әкімі де игі бастаманың 
басы-қасынан табылды. 

Апта басында биыл ғана игілікке 
берілген оқушылар үйінде балаларға 
арналған Жаңа жылдық шара 
өтті. Шара барысында оқушылар 
үйі құдды бір ертегілер еліне 
айналғандай болды. Кіреберістен 

қаз-қатар тізіліп қойылған шыршалар, 
гүлдер мен түрлі кейіптегі жан-
жануарлар  бейнесі ғажайып әлемге 
жетелегендей болды. Жаңа жылдық 
шараға ата-ананың қамқорлығынсыз 
қалған, аз қамтамасыз етілген, 
көпбалалы отбасылардың балалары, 
ерекше жағдайдағы балалар мен 
дарынды балалар қатысты. Бас-
аяғы жүзге жуық бүлдіршіннің басын 
қосқан шарада аудан әкімі Асқарбек 
Есжанов балаларға ақ тілегін 
арнады.

– Қымбатты балалар, бүгін 
сіздер ауданымыздың басты Жаңа 
жылдық шыршасын тамашалау үшін 
әр мектептен жиналдыңыздар. Бұл 
аға буынның өздеріңіздей өнегелі 
өскелең ұрпаққа көрсеткен құрметі 
деп біліңіздер. 

Бұл күні әр баланың арман-

тілегі орындалып, әр бала мереке 
қуанышына бөленуі тиіс. Әр 
бүлдіршіннің жүзінен қуаныш пен 
шаттық лебін көрсек, атқарған 
ісіміздің зая кетпегені деп санар 
едік. «Өткен жылға өкпе жоқ» дейді 
қазақ. Өткелі отырған ескі жыл өзінің 
жетістіктерімен, қуаныштарымен, 
табыстарымен, қиыншылықтарымен 
есте қалды. Десе де атқарған жүйелі 
жұмыс пен жарқын жобаларымыз 
да аз емес. Балалар жылы аясында 
да біршама ауқымды істерді қолға 
алдық. Мұның бәрі осы жылдың 
жетістігі, нәтижесі деп білеміз. Енді 
Жаңа жылда қуатты ел болайық, – 
деген аудан басшысы кеш қонағы – 
балаларға Жаңа жылдық қоржыннан 
сый-сияпаттарын үлестірді. 

Шара барысында шырша шамы 
жағылды, түрлі кейіптегі жан-
жануарлар топтасып, балалардың 
көңілін көтерді, ән шырқады, би 
биледі. Жасанған жасыл шыршаны 
айналған балалардың жүзінен тек 
мейірім мен шат күлкінің лебін көрдік.

Расымен Жаңа жылда әр баланың 
арманы мен тілегі орындалып, 
қуанышқа бөленуі тиіс. Өйткені бала 
біткеннің бәрі бақытты болуы үшін 
жаралған. 

нұр нАУАн

Балалар шаттыққа бөленген күн
Тіршілік жаңарып, жер-Ана бусанатын Ұлыстың ұлы күнінен кейінгі адамның ерекше 

ықыласпен күтетін мерекесі – жаңа жыл. «жаңа жыл – жақсылықтың нышаны» деп 
түсінетін халық бір жылды тарих қойнауына жіберіп, келесі жылдың ақ парағын ашқанда 
жаңашылдықтан, игі істен ниеттенеді. Атқан таңнан, батқан күннен тек қайыр тілеген 
қазақ үшін де осы мерекенің орны ерекше. Өйткені «жақсы сөз жарым ырыс, өткен 
жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп» деп, барлық кезеңді артта қалдырып, бар ынта-
ықыласымен алға қарай қадам басады. Өткен жыл жылыстап, жаңа жыл есіктен енгенде 
бар жақсы тілегін, ізгі ниетін айтысып, көңіл түкпіріндегі арман-мақсатын орындауға тағы 
бір жаңа мүмкіндік туғандай қуанады. Өткен жылы қолы жеткен жетістігіне шүкір етіп, 
ертеңіне үмітпен қарайды. 


